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Onderwerp

Vaststellen van de Binnenhavengeldverordening Pleziervaart 2022.

De gemeenteraad van Amsterdam besluit

Vast te stellen de Binnenhavengeldverordening Pleziervaart 2022 zoals opgenomen in de bijlage,,
waarvan de belangrijkste punten zijn:

1. Het verhogen van de tarieven van het Binnenhavengeld Pleziervaart (BHG) met 1,4%
(inflatiecorrectie).

2. De kostprijs van het “doorvaartvignet” bedraagt 40 euro. Het “doorvaartvignet” is geldig
voor drie kalenderjaren.

3. Het introduceren van de mogelijkheid om een evenredig deel van het jaartarief BHG te
betalen bij aanschaf of verkoop van een pleziervaartuig.

4. Het introduceren van een apart tarief voor hybride vaartuigen, het “hybride tarief”.
5. Het beperken van de vrijstelling van de betaling van BHG voor kano’s, kajaks en opblaasbare

boten tot kano’s, kajaks en opblaasbare boten zonder harde bodem.
6. Het uitbreiden van de vrijstelling van het betalen van BHG voor zeilboten die toebehoren

aan een onderwijsinstelling, een opleidingsinstituut of een vereniging waar zeilonderricht
wordt gegeven. Nu geldt deze vrijstelling alleen voor roeiboten die toebehoren aan een
onderwijsinstelling, een opleidingsinstituut of een vereniging waar roeionderricht wordt
gegeven. Roeiboten en zeilboten die voldoen aan de voorwaarden worden voorlopig
vrijgesteld van het betalen van BHG en van de vignetplicht.

7. De verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

Wettelijke grondslag

Op grond van artikelen 216 en 229 van de Gemeentewet is de raad bevoegd tot het vaststellen van
gemeentelijke belastingverordeningen.

Bestuurlijke achtergrond

Op 24 december 2020 is de Binnenhavengeldverordening Pleziervaart 2020 voor het laatst
gewijzigd. Deze verordening wordt ingetrokken en vervangen door de Binnenhavengeldverordening
Pleziervaart 2022.

Onderbouwing besluit

De Binnenhavengeldverordening Pleziervaart 2020 wordt ingetrokken om een aantal wijzigingen
door te voeren en de Binnenhavengeldverordening Pleziervaart 2022 wordt opnieuw vastgesteld.
Meerdere artikelen zijn gewijzigd en sommige definities zijn aangepast. De wijzigingen hebben
betrekking op de reikwijdte en toepassing van de verordening.

De Binnenhavengeldverordening Pleziervaart 2022 omvat de volgende punten:

1) De tarieven van het Binnenhavengeld Pleziervaart (BHG) worden verhoogd met 1,4%
(inflatiecorrectie). Daarbij blijft de eerder toegezegde korting van 70% voor het milieutarief in stand.

2) De kostprijs van het doorvaartvignet is opnieuw vastgesteld op 40 euro. Het doorvaartvignet is
geldig voor 3 kalenderjaren. De eerder vastgestelde kostprijs van 20 euro bleek niet voldoende om
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de kosten te dekken die te maken hebben met de uitgifte van het doorvaartvignet. Voor 2022 is
besloten om eenmaal gratis dagtarief (tarief voor 24 uur afmeren in Amsterdam) aan te bieden bij
aanschaf van het doorvaartvignet.

3) Voorheen moest iedereen het volledige jaartarief betalen, ongeacht het moment van aanvang
van het gebruik of genot. Vanaf 2022 wordt BHG geheven naar de situatie aan het begin van het
belastingjaar of, indien dit later is, bij het ontstaan van de belastingplicht. Deze uitzondering
geldt alleen bij aanschaf of verkoop van een pleziervaartuig. De regeling is niet van toepassing
op pleziervaartuigen die gedurende een gedeelte van het jaar in een winterstalling liggen. Dan is
immers geen sprake van koop of verkoop. Daarom is opgenomen dat de regeling niet van toepassing
is als het vaartuig binnen 12 maanden weer wordt verkocht aan de oorspronkelijke eigenaar.

4) Er komt een apart tarief voor hybride vaartuigen. Het “hybride tarief” is gelijk aan het
“milieutarief” maar er gelden andere voorwaarden. Hiermee wordt voorkomen dat vaartuigen met
een brandstofmotor een groen vignet (milieuvignet) kunnen aanvragen. Zij krijgen voortaan een
geel vignet.

5) Naast kano’s en kajaks komen vanaf 2022 alleen opblaasbare boten zonder harde bodem in
aanmerking voor de vrijstelling van de betaling van BHG. Hiermee wordt voorkomen dat grotere
opblaasbare boten met een harde bodem een ligplaats kunnen innemen zonder Binnenhavengeld
Pleziervaart te betalen.

6) De vrijstelling van het betalen van BHG geldt nu alleen voor roeiboten die toebehoren aan
een onderwijsinstelling, een opleidingsinstituut of een vereniging waar roeionderricht wordt
gegeven. Deze vrijstelling wordt vanaf 2022 uitgebreid naar zeilboten die toebehoren aan
een onderwijsinstelling, een opleidingsinstituut of een vereniging waar zeilonderricht wordt
gegeven, onder de voorwaarde dat deze zeilboten niet voor verhuur bestemd zijn en dat er geen
(elektro)motor aanwezig is op deze zeilboten. Het “vrijstellingsvignet” komt te vervallen. Roeiboten
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en zeilboten die voldoen aan de voorwaarden worden voorlopig vrijgesteld van het betalen van BHG
en van de vignetplicht.

Financiële onderbouwing

Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten

BATEN

Product I/S Jaar T Jaar T+1 Jaar T+2 Jaar T+3

BHG-restitutie
(pers)

2 S € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Doorvaartvignet 2 S € 420.000,00 € 295.000,00 € 295.000,00 € 295.000,00

Totaal € 470.000,00 € 345.000,00 € 345.000,00 € 345.000,00

LASTEN

Product I/S Jaar T Jaar T+1 Jaar T+2 Jaar T+3

BHG-restitutie 2 S € -44.447,00 € -100.660,00 € -102.070,00 € -103.499,00

Doorvaartvignet 2 S € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

BHG boten harde
bodem

2 S € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00

Indexatie 2 S € 54.824,00 € 110.416,00 € 166.785,00 € 223.944,00

Totaal € 485.377,00 € 284.756,00 € 339.715,00 € 395.445,00

I=Incidenteel
S=Structureel

Consequenties gedekt? Ja

Overige toelichting

T is 2022
Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn
reeds geraamd in de begroting (100% dekking).

Geheimhouding

nvt

Welke stukken treft u aan
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